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Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w spółce publicznej M.W. Trade SA 
 
 
Działając na podstawie art.69 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej  
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (dalej "Ustawa o ofercie"), spółka Beyondream Investments Limited z siedzibą w Nikozji, 1 Avlonos 
street, Maria House, P. C. 1075, Nikozja, Cypr wpisanej do przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku 
Publicznego Republiki Cypryjskiej do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE 268156, zawiadamiam 
o zmniejszeniu udziału spółki w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej M.W. Trade SA z siedzibą we 
Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 125/200, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286915 (dalej "M.W. Trade SA" albo "Spółka") do wielkości poniżej 5 % 
udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu M.W. Trade SA. 
 
 
Zgodnie z art.69 ust.4 Ustawy o ofercie, Beyondream  Investments Limited informuje, że: 
 
1. W dniu 3 sierpnia 2010 r. nastąpiło rozliczenie przez KDPW transakcji sprzedaży przez Beyondream 
Investments Limited 1 087 801 (słownie: milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset jeden) akcji M.W. Trade 
SA Transakcja została zrealizowana w dniu 29 lipca 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
SA w wyniku odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji M.W. Trade SA, 
sformułowane przez Getin Holding SA. 
 
2. Przed zmianą, o której mowa powyżej,  spółka Beyondream Investments Limited posiadała 1 090 000 (słownie: 
milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji w kapitale zakładowym M.W. Trade SA, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(słownie: dziesięć groszy) każda, stanowiących 13,31 % kapitału zakładowego M.W. Trade S.A., dających 
prawdo wykonywania 1 090 000 głosów na walnym zgromadzeniu M.W. Trade S.A., co stanowi 13,31 % udziału 
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu M.W. Trade SA. 
Żaden z podmiotów zależnych od Beyondream Investments Limited nie posiadał ani nie posiada na dzień 
składania niniejszego zawiadomienia akcji M.W. Trade SA. 
 
3. Beyondream Investments Limited aktualnie posiada 2199 (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć 
akcji w kapitale zakładowym M.W. Trade SA, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 
stanowiących 0,02 % kapitału zakładowego M.W. Trade SA, dających prawdo wykonywania 2199 głosów na 
walnym zgromadzeniu M.W. Trade SA, co stanowi 0,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu M.W. Trade SA. 
 
4. W okresie najbliższych 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, spółka Beyondream Investments 
Limited nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia liczby posiadanych akcji M.W. Trade SA (w jakimkolwiek celu 
prawnie dopuszczalnym). Decyzje będą podejmowane w zależności od sytuacji rynkowej i ceny akcji M.W. Trade 
SA.  
 
Beyondream Investments Limited informuje ponadto, że jest w stosunku do Pana Rafała Wasilewskiego  - 
Prezesa Zarządu M.W. Trade SA. (powiązanie z członkiem organu zarządzającego) podmiotem zależnym w 
rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o ofercie, oraz nie zawarła żadnych umów których przedmiotem jest 
wykonywanie prawa głosu z akcji M.W. Trade SA.  
 
Rafał Wasilewski 


